
 

Vážení,  
 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 

 

5. ročník Vzpomínkového sportovního víkendu, na samém počátku zvaného 

Bramuž, který se letos L.P. 2017 bude konat od pátku 16. do neděle 18. června  
 

v Krkonošském podhůří s možností ubytování ve vlastních stanech, kempink Košťálov nebo na louce 

na chalupě u Paichlů v Nedvězí 11 - Slaná. Rezervace VIP míst v hamakách, na palandě a na podlaze 

včelína, podle starého mlynářského pravidla, “kdo dřív přijde, ten dřív mele!“ 

 

Základní disciplína bude orientační cyklistický výlet, převážně po Zlaté stezce Českého ráje, délka 

tratě cca 35 km, 70 km pro Sajdíka, Tomáše a Libora. 10 km pro Terku a Honzu s dvojčaty v kočárku. 

Kontrolní body všech tras je zřícenina Máchova hradu Kumburk a hostinec v Ploužnici u železniční 

stanice na trati do Lomnice nad Popelkou, kde je rezervováno motivačně jen 20 obědů. Chvost 

pelotonu má smůlu. 

Podrobné mapy tras budou rozdány na startu. 

 

Přihlášky z důvodu zajištění doprovodného vozidla a občerstvení prosíme zaslat na e-mailovou adresu: 

said@volny.cz do 31. května 2017. 

Je možné poskytnout dopravu kol a zavazadel z Prahy za poplatek, z kapacitních důvodů si zájemci 

objednají dopravu u Saida Al Kaysy, mobil: 603 419 935 do10. června 2017 

 

16. června 2017 

 

Ve večerních hodinách příjezd do místa konání vlastní dopravou a s vlastními koly. Vlastní večeře. 

Volná zábava. 

 

17. června 2017 

 

Start orientačního cyklistického výletu 17. 6. 2017, v 10:50, zastávka Nová Paka. 

Předčasně přišedší mohou vyčkat startovního výstřelu v čerstvě otevřené vietnamsko - thajské knajpě 

nad miskou Pho bo, pýchou Vietnamu, uklohněné s láskou z poctivě silného vývaru a to 

rovnou u stanice. Majitel informován a přidá tři prsty springs rolls včetně kalíšku zázračného čaje 

omlazující starochy nalévaného z vlastní termosky, jako pozornost podniku. 

Startovní fotografie aranžovaná Daliborem před železniční stanicí. 

Cíl výletu: kempink Košťálov, koupaliště cca v 17:00. 

 

Možnosti dopravy na startovní čáru: 

 

Košťálov - Stará Paka - OS 5450 (nutná rezervace kol, požadavky na rezervaci zašlete na e-mail - 

kveta@paichl.cz do 10.června) 

10:08 - 10:21 

poté kolem do Nové Paky 

 

Praha - Chlumec nad Cidlinou - Nová Paka - R 923 Metuje, SP 1805 (rezervace kol) 

8:07 - 9:32 - 10:19 

 

Košťálov - Nová Paka - na kole pro zdatnější účastníky  

9:30 - 10:50 

 

Po dojezdu občerstvení, velkoryse sponzorovaný volební Nedbalovic guláš.  

Provozováni různých sportovních aktivit jako lukostřelba a podobné nebezpečné atrakce.  

Den ukončíme opékáním vuřtů a zpěvem, hudební nástroje jsou vítány.  

Platí hlavně pro našeho Honzu. 

http://www.memd.cz/
../historie.htm
http://www.kostalov.cz/
../../Nepal_2008/dvojcata_MMXV/facebook_dvojcata.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kumburk
http://www.naplouznici.cz/


 

 
18. června - neděle 

 

8:30 Sajdíkova rozcvička 

9:00 Snídaně v trávě v režii pořadatele 

9:30 - 13:00 Golfový turnaj u Erbaníků 

 

Plánované ukončení v odpoledních hodinách. Návrat domů po vlastní ose.  

Informace: 602 390 319 

 

Těšíme se na Vás a sportu zdar! 

 

Za přípravný výbor:   Kveta Paichlova, kveta@paichl.cz – ředitelka akce 

 

mailto:kveta@paichl.cz

